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ABSTRACT
Herein, we present the case of a patient who had complaint suggestive of
carpal tunnel syndrome due to fibrolipoma of the median nerve and 
macrodactyly. 32-year-old male patient has macrodactyly of the right index 
finger and coarse skin lines and hyperkeratosis on the volar aspect of the index
finger. The patient reported numbness and tingling sensation in his right hand
that have woken him at night for 10 years. Electromyography, magnetic reso-
nance imaging (MRI) of the right hand and diagnostic biopsy were performed
to the patient. Sensory action potential of the right median nerve was absent. 
The median motor study on the right showed low amplitude of the compound
muscle action potential with a markedly prolonged distal latency. MRI scan
demonstrated a lesion that extended from the palm to the forearm and gave
cable-like appearance to the median nerve which is pathognomonic for 
lipofibroma. Biopsy result was consistent with fibrolipoma. Neural fibrolipoma
is a rare benign tumor of the median nerve. MRI is the best method for 
observing the involvement of the nerve. In one-third of the cases, macrodactyly
is associated with neural fibrolipoma. In the differential diagnosis of patients
with carpal tunnel syndrome symptoms, fibrolipoma of the median nerve should
also be kept in mind. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 155-7)
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ÖZET 
Median sinir fibrolipomuna ba¤l› karpal tünel sendromunu düflündüren yak›n-
malar› ve makrodaktilisi olan bir olgu sunulacakt›r. Sa¤ el 2. parmakta makro-
daktili ve distal falanks volar yüzde deri çizgilerinde kabalaflma ve hiperkeratoz
izlenen 32 yafl›nda erkek hastan›n, on y›ld›r sa¤ elinde geceleri uykudan uyan-
d›ran uyuflma, kar›ncalanma yak›nmalar› oldu¤u ö¤renildi. Hastaya elektromi-
yografi (EMG) sa¤ el manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve tan› amaçl› bi-
yopsi yap›ld›. EMG’de sa¤ median sinir duysal aksiyon potansiyeli elde edileme-
di. Bilekten uyar›mla bileflik kas aksiyon potansiyeli distal latans›nda uzama,
amplitüdünde ufalma saptand›. El MRG’sinde fibrolipom için patognomonik, me-
dian sinire kablo görünümü veren avuç içinden önkol distaline kadar izlenen
lezyon izlendi. Biyopsi bulgular› fibrolipom ile uyumlu idi. Nöral fibrolipom medi-
an sinirin nadir görülen selim tümörüdür. MRG sinirin tutulumunu göstermek
için en iyi incelemedir. Olgular›n 1/3’ünde makrodaktili ile beraberdir. Karpal tü-
nel sendromuna ait flikayetleri olan hastalarda ay›r›c› tan›da median sinir lipo-
fibromun da ak›lda tutulmas› gerekir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 155-7)
Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu, lipofibromatöz hamartom, median
sinir
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Girifl

Lipofibramatöz hamartom (LFH) nadir görülen, iyi huylu bir
periferik sinir tümördür (1). LFH’yi tan›mlamak için kullan›lan di-
¤er isimler; yaa¤l› infiltrasyon, lipofibroma ve  intranöral lipofib-
romdur. Ya¤ ve fibröz doku gibi normal ba¤ dokusu elemanlar›
içerdi¤inden hamartom olarak da adland›r›l›r. LFH son zamanlar-
da en çok kabul gören ismidir. En s›k üst ekstremiteyi ve median
siniri tutmakla birlikte, radial, ulnar, siyatik, plantar sinirlerin de
tutuldu¤u olgular bildirilmifltir (2-5). Median sinir tutulumu olan
olgular›n 1/3’ünden fazlas›nda makrodaktili  ile beraberdir (6). 

Karpal tünel sendromu (KTS), en s›k görülen tuzak nöropati-
dir. Ço¤u olgu idyopatiktir. ‹dyopatik olgular›n transvers karpal
ligaman›n alt›ndan geçen fleksör tendonlar›n sinoviti ile iliflkili
oldu¤u düflünülür. Mesleki aktiviteler ve elin sürekli kullan›m›
KTS geliflimini kolaylaflt›r›r. Endokrin ve ba¤ dokusu hastal›klar›,
baz› enfeksiyöz ve inflamatuar hastal›klar, karpal tüneli infiltre
eden ve yer kaplayan oluflumlar, travma, hemodiyaliz ve gebelik
di¤er sebepler aras›ndad›r (7). 

Karpal tünel sendromuna ait flikayetler çok tipiktir. Karpal tü-
nel sendromu olgular›n›n ço¤u idyopatik oldu¤undan etiyolojinin
de genellikle idyopatik oldu¤u varsay›l›r. Ancak KTS etiyolojisin-



de idyopatik olgular d›fl›ndaki sebeplerin de gözden kaç›r›lma-
mas› gerekir. Burada median sinirin nadir görülen lipofibramatöz
hamartomu nedeni ile KTS’ye benzer yak›nmalar› ve makrodak-
tilisi olan bir olgu sunulacakt›r. 

Olgu

Sa¤ elini kullanan 32 yafl›ndaki erkek hasta, 12 y›ld›r  mat-
baada çal›flmakta oldu¤unu bildirdi. Son 10 y›ld›r aral›kl› olarak
sa¤ elinde geceleri uykudan uyand›ran, ellerini sallamakla aza-
lan, birinci ve ikinci parmaklar›nda uyuflma ve a¤r›  flikayetleri
olan hasta, KTS ön tan›s› ile elektromiyografi (EMG)  laboratuva-
r›na yönlendirilmiflti.

Fiziksel  bak›da, sa¤ elin volar yüzünde, 2. parma¤›n distalin-
de daha belirgin olarak izlenen yumuflak doku de¤iflikli¤i, flifllik
ve sol tarafa oranla, bu parma¤›n daha büyük oldu¤u izlendi
(Resim 1). Dokunma ile bu alan daha yumuflak idi, hassasiyet
yoktu. Hasta elinin durumunu 9-10 yafllar›ndayken fark etti¤ini,
annesinin kendisine 1 yafl›ndayken o parma¤›na i¤ne batt›¤›n› ve
sonras›nda parma¤›n büyümeye bafllad›¤›n› söyledi¤ini belirtti.
On yedi ve 20 yafllar›nda elinin görünümden duydu¤u rahats›zl›k
nedeniyle iki kez doktora baflvurdu¤u, bir kez biyopsi yap›larak
takip önerildi¤i ö¤renildi. Ancak hastada biyopsi sonuçlar› mev-
cut de¤ildi. Soygeçmifl bilgilerinde akraba evlili¤i ve ailede fizik-
sel anomalisi olan bir birey yoktu. 

Nörolojik muayenesinde sa¤ el bile¤inde Tinel pozitifli¤i d›-
fl›nda özellik saptanmayan hastan›n EMG incelemesinde, 2. ve 3.
parmaktan sa¤ median sinir duysal aksiyon potansiyeli elde edi-
lemedi (fiekil 1). Motor sinir ileti incelemelerinde, sa¤ median si-
nir bileflik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplütüdü düflük, dis-
tal latans› belirgin uzam›fl ve ileti h›z› yavafl bulundu. Sa¤ medi-
an sinir bilek bölgesinde santimleme yöntemi ile araflt›r›ld›¤›nda,
latans uzamas›n›n avuç içinde, distal bilek çizgisinin 2 cm dista-
linde oldu¤u izlendi (fiekil 2).

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal›’nda
yap›lan tan› amaçl› biyopsi sonucu fibrolipoma ile uyumlu idi
(Resim 2). Hastan›n sa¤ el bile¤i manyetik rezonans görüntüle-
mesinde (MRG) tüm koronal ve transversal kesitlerde median si-
nir heterojen bir kitle olarak avuç içinden ön kol distaline kadar
takip edilebiliyordu (Resim 3). 

Tart›flma

Makrodaktili ve KTS birlikteli¤i nadirdir, bildirilen vakalar›n
büyük ço¤unlu¤u median sinirin LFH’si ile birliktedir (8). Lipofib-
ro hamartom deri ve perinöral dokudaki art›fl nedeni ile digital
genifllemeye sebep olur. Sinir inervasyon alan› ile uyumlu ger-
çek  makrodaktili varsa bu “macrodystrophia lipomatosa” ola-
rak adland›r›l›r. Makrodaktili do¤umda ya da erken çocukluk ça-
¤›nda teflhis edilebilir, aile öyküsü ve  kromozomal anomali ile
iliflkili oldu¤una dair bilgi yoktur.

Yay›nlarda LFH’nin klinik olarak en s›k ön kol distali, el bile¤i,
avuç içinde fliflme  ya da kitle fleklinde ortaya ç›kt›¤› bildirilmifl-
tir. Bu bulguya a¤r›, motor defisit, parestezi gibi nörolojik semp-
tomlar efllik edebilir (9). Bununla birlikte, LFH yavafl progresif bir
lezyondur ve KTS bu tümörün geç bir komplikasyonudur. Olgula-
r›n ço¤una üçüncü dekattan önce tan› konur, bununla birlikte
beflinci dekatta da tan› alan olgularda bildirilmifltir (6).

Lipomatöz fibrohamartomun etiyolojisi kesinlik kazanmam›fl-
t›r (1,10). Genetik ve çevresel faktörlerin bir arada etkili oldu¤u
düflünülmektedir. Çocuklukta fleksör retinakulumun anormal ge-
liflimi, travma ve kronik sinir irritasyonu gibi olas› etiyolojik fak-
törlerden  bahsedilmektedir (11). Ancak periferik sinir çevresin-
deki ya¤l›, fibröz dokunun ço¤almas› ile  makrodaktili  aras›nda-
ki  iliflki  halen bilinmemektedir. 

fiekil 1. Sa¤ median sinir motor sinir ileti çal›flmas›nda, distal latanstaki
belirgin uzama dikkat çekmektedir

Resim 1. Hastan›n sa¤ elin volar yüzünde flifllik, 2. parma¤›n distalinde
daha belirgin olarak izlenen yumuflak  doku de¤iflikli¤i ve makrodaktilisi
izlenmektedir

fiekil 2. Sa¤ median sinir bilek bölgesinde santimleme yöntemi ile
araflt›r›lm›flt›r. Distal latanstaki gecikmenin distal bilek çizgisi 2 cm dis-
talinde oldu¤u izlenmifltir
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Ayr›nt›l› öykü ve  fizik muayene LFH olgular›nda do¤ru tan›
için önemlidir. Marom ve Helms  LFH’nin MRG bulgular›n›n pa-
tognomonik oldu¤unu bildirmifl ve  biyopsiye duyulan ihtiyac›

azaltaca¤›n› ortaya koymufllard›r (12). Lipofibromatöz hamartom
MRG’de genifllemifl sinir k›l›f›n›n alt›nda fibromatöz-ya¤l› doku
ile çevrelenmifl da¤›n›k sinir fasikülleri fleklindedir. Sinir bütü-
nüyle fuziform biçimde kal›nlaflm›flt›r. Fasiküller aras›ndaki ya¤
da¤›l›m› asimetriktir. Koronal T1 imajlar›nda serpinjiyöz, düflük
sinyal yo¤unlu¤u gösteren yap›lar kal›nlaflm›fl sinir fasikülleridir.
Fasiküller; T1 imajlar›nda yüksek, T2 imajlar›nda düflük  sinyal
yo¤unlu¤u gösteren ve homojen da¤›lan ya¤ dokusu içinde bu-
lunurlar. Bu patognomonik bulgular; aksiyel imajlar için ‘kablo
benzeri’, koronal imajlar için ‘spagetti benzeri görünüm’ olarak
ifade edilmektedir (10,12). MRG, LPH tan›s›n›n do¤rulanmas›nda
önemli oldu¤u kadar, cerrahi öncesi sinir tutulumunun yayg›nl›-
¤›n› de¤erlendirmek için de gereklidir.

Lipomatöz hamartomun tedavisi tart›flmal›d›r. Cerrahinin sini-
rin motor ve duysal fonksiyonlar›n› olumsuz etkiledi¤i, rezeksiyon
sonras› fliddetli nörojenik a¤r›lar›n ortaya ç›kmas›na neden oldu-
¤u bildirilmifltir (13). Di¤er görüfle göre, LFH motor ya da  duysal
flikayete neden olmasa bile, MRG ile sinirin belirgin derecede
geniflledi¤i  görülüyorsa  kal›c› sinir  zedelenmesini önlemek için
proflaktik dekompresyon yap›lmas› tavsiye edilmektedir (4).     

Median sinirin lipofibröz hamartomunda, sinir ileti çal›flmala-
r›nda KTS ile uyumlu bulgular saptan›p, aksonal zedelenme duru-
munda i¤ne EMG’de distal kaslarda denervasyon potansiyelleri
izlenebilir (14). Makrodaktilisi olan olgularda LFH’yi akla getirmek
kolayd›r. Ancak makrodaktilisi olmayan median sinir LFH olgular›
da KTS’ye ait flikayetlerle EMG laboratuvarlar›na yönlendirilebi-
lirler. Uzun y›llard›r tuzak nöropati ile uyumlu flikayetleri  olan,
elinde  baz› morfolojik de¤iflikliklerin dikkati çekti¤i olgularda na-
dir de olsa sebebin LFH olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

Kaynaklar

1. Al-Qattan MM. Lipofibromatous hamartoma of median nerve and its
associated conditions.  J Hand Surg Br  2001; 26:368-72.

2. Herrick RT, Godsil RD. J, Widener JH. Lipofibramatous hamartoma of
radial nevre: a case report.  J Hand Surg Am 1980; 5:211-3.

3. Gouldesbrough DR, Kinny SJ. Liprofibromatous hamartoma of the ulnar
nerve of the elbow:brif report. J Bone Joint Surg Br  1989; 71:331-2.

4. Paletta FX, Senay LC Jr. Liprofibromatous hamartoma of the 
median and ulnar nerve:surgical treatment. Plast Reconstr Surg   1981;
68:915-21.

5. Chiao HC, Marks KE, Bauer TW et al. Intraneural lipoma of the siatic
nerve. Clin Ortht  1987; 221:267-71.

6. Van der Meer S, Nicolai JPA, Meek MF. Macrodystrophia lipomatosa ;
macrodactyly related to affected nerves, and a rewiew of literature.
Handchir Microchir Plast Chr  2007; 39:414-7.

7. Preston, DC, Shapiro, BE. Median neuropathy. In: Electromyography
and neuromuscular disorders: Clinical-electrophysiologic correlations.
Boston: Butterworth-Heinemann; 1998.

8. Mirza MA, King ET, Reinhart MK. Carpal tunnel syndrome associated
with  macrodactyly. J Hand Surg Br  1998; 23:609-10.

9. Razzaghi A, Anastakis DJ. Lipofibramatous hamartoma: review of early
diagnosis and treatment.  Can J Surg  2005; 48:394-9.

10. Leo BM, Chhabra A, Kaplan PA et al. A long finger mass in 43-year old
women. Clin Orthop Relat Res  2003; 344-51.

11. Callison JR, Thoms OJ, White WL. Fibrofatty proliferation of the 
median nerve. Plast Reconstr Surg 1968; 42:403-13.

12. Marom EM, Helm CA. Fibrolipamatous hamartoma : Patognomonic on
MR  imaging.  Skeletal Radiol 1999; 28:260-4.

13. Paletta FX, Rybka FJ. Treatment of hamartomas of the median nerve.
Ann Surg 1972; 176:217-22.

14. Rowland SA. Case report: ten year follow up of  lipofibroma of median
nevre in the palm. J Hand Surg Am  1977; 2:316-7.

Resim 2. Hastan›n tan› amaçl› biyopsisi s›ras›nda median sinirin lipofibro-
matöz hamartomu görülmektedir

Resim 3. Lipofibromatöz hamartomun koronal ve transvers kesitlerdeki
MRG bulgular› görülmektedir. Oklar lezyonu iflaret etmektedir
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